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TEN 
GELEIDE

Bij het lezen van dit nummer is voor de meesten van jullie de 
zomervakantie al of bijna voorbij. De meesten van jullie, kinde-

ren, jongeren en studenten zijn weer begonnen met hun werk of 
naar school gaan of met een studie. Hopelijk mogen jullie op een 
positieve manier terug blikken op een goede zomervakantie. Mis-

schien fijne ontmoetingen gehad, mooie plekjes bezocht, voor elkaar 
iets betekend of een goede rustperiode gehad.

Ons redactielid, Greetje Stevens, heeft een mooi en ontroerend voor-
stelstuk geschreven. Uit haar verhaal mogen ze als ouders ervaren dat 

ze de kracht krijgen van Boven.
Graag wil ik jullie alvast beetje verklappen dat we achter de scher-

men bezig zijn met het vernieuwen van de lay-out van ons blad. 
We hopen dat het aantrekkelijker wordt om te lezen voor alle 

leeftijden. Meer zal ik niet verklappen.

Veel leesplezier.
Hartelijk groeten van Neeltje de Vos
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Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. 

Handelingen 15 vers 18

Gods voorzienigheid

Heb jij dat nu ook wel eens: 
dat je je vertwijfeld afvraagt 
waarom bepaalde heel ver-
drietige dingen gebeuren? 
In de wereld of in je omge-

ving of misschien wel in je eigen persoon-
lijke leven? 

Dat je ten enenmale niet het nut ergens van 
inziet! Een pandemie, een oorlog, natuur-
rampen? En dan zoveel vluchtelingen en 
soms natuurrampen? Waarom laat de 
HEERE soms goddeloze mensen regeren? 
En worden soms eenvoudige arme kinde-
ren Gods verjaagd, vervolgd en gedood? 
Enz. enz. En dat je piekert, waarom moet 
dit nu toch zo moet gebeuren? En dat er 
diep van binnen een stem in je is, al wil je 
er niet aan toegeven en misschien spreek 
je het al zeker niet uit: “Waarom laat de 
HEERE dit nu toch alles toe?” 
Ach, jongens en meisjes, dat komt omdat 
we ze ontzettend blind zijn geworden 
in onze diep val in Adam. Blind voor een 
oneindig heerlijk, majesteitelijk God, 
Die ook rechtvaardig en goedertieren is. 
En genadig. En Alwijs. En hoe zou nu toch 
een blinde worm die ergens in de modder 
kruipt de schoonheid en de loop van de zon 
kunnen verklaren? Hoe kan een klein kind 
met een emmertje alle wateren der ocea-
nen daarin sluiten? Maar, wat zijn we ook 
blind voor het verschrikkelijke karkater van 

de zonde tegen een oneindig Heilig God 
begaan. Wat zouden we graag een ant-
woord hebben op allerlei vragen die met 
het Godsbestaan en de wegen Gods en 
het alwijs Godsbestuur te maken hebben. 
Maar weten jullie nu dat alles, alles, ten 
diepste al vast staat. En dat niets, maar 
dan ook niets Zijn hoog besluit ooit zal 
kunnen keren?
Vraag maar of je het door ’s HEEREN Geest 
leren mag, dat waren er geen zonden, 
er ook geen wonden waren. En dat de 
HEERE door alles heen Zijn wijze Raad vol-
voert, Zijn eer zoekt, ook in de gang van 
dit wereldgebeuren maar ook in jullie en 
mijn persoonlijke leven. Tot in de kleinste 
dingen! en dat alles uiteindelijk uitloopt 
op de verheerlijking van Zijn Naam, op de 
zaligheid van Zijn Kerk maar ook op de 
rechtvaardige ondergang van alle god-
delozen en hen Die Hem in de genadetijd 
verworpen hebben en hebben laten nodi-
gen en roepen. Verschrikkelijk toch? 
Wat groot, jonge mensen, als je niet alleen 
Gods voorzienig bestel mag belijden, 
maar als je er uit genade ook iets van mag 
gaan verstáán, zoals onze Heidelbergse 
Catechismus daar in zondag 10 naar 
vraagt. Als in je hart iets mag gaan ver-
staan van je diepe verlorenheid en schuld 
en onmacht en vijandschap. En dat je naar 
recht verloren moet gaan. En dat je daar-
onder mag buigen. Echt. Dat is genade!! 

MEDITATIE
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Maar Ook dat God al in de eeuwigheid een 
Weg uitdacht om zulke schuldige dwazen 
zalig te maken in en door het Bloed van 
zijn Zoon. En dat al in de eeuwigheid in het 
Genadeverbond God Zijn Zoon zalfde met 
de Heilige Geest. Voor dat heerlijke ont-
zaggelijke Middelaarsambt, waartoe Hij 
mens werd. En dat de Vader als Loon op de 
Middelaarsarbeid, heel de uitverkoren Kerk 
aan de Middelaar schonk en de Heilige 
Geest op Zich nam om ze allemaal in de 
genadetijd op te zoeken, van dood levend 
te maken door Het Woord en Zijn Geest, 
ze het zaligmakend geloof te schenken 
waardoor ze met Christus verenigd worden 
en een heilige begeerte krijgen om in de 
wegen des HEEREN te wandelen. Omdat 
Hij het zo ontzettend waard is. En om Hem 
van ganser harte in alles te kennen, van 
Hem alle goeds te verwachten. En dat de 
Allerhoogste heel dit wereldgebeuren nu 
al bijna 6000 jaar lang daartoe bestuurt: 
Want wat Hij besluit te Zijner ere, zal 
zonder verhindering voortgaan. 

En Gode zijn al Zijn werken van eeuwig-
heid bekend!! Daar vallen ook de klein-
ste dingen onder: zowel het fladderen 
van een vlinder als het uitbreken van een 
wereldoorlog. Alles. En zegt Hellenbroek 
zo treffend in zijn vragenboekje: De HEERE 
hoeft de kleinste dingen niet te laten om 
evenwel ook de grotere zaken te besturen. 
En als je er door genade een ogenblik iets, 
een kruimel, van mag verstaan, stamel je 
het uit van verwondering: Uw onbepaalde 
wetenschap kent mijne weg van stap tot 
stap. Wat ligt er dan een troost in Gods 
voorzienig bestel. Een alwijze God, Die die 
Zich nooit en nooit vergist. Als dat vertrou-
wen, geliefde vrienden, wat we van nature 
niet hebben, maar wat Hij op het gebed 
toch aan onwaardigen wil schenken, in 
je hart mag leven, kan dat toch bewaren 
voor allerlei krampachtigheid om je tegen 
alles en alles in te dekken, overal voor te 
beschermen, overal op te leunen en steu-
nen. En wat wordt je dan ook zeer bang 
voor allerlei afgoden van deze tijd, ja van 
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je eigen afgodische hart. Waar we zo 
graag op steunen en alles van verwachten. 
Maar eigen krachten te verachten, wordt 
op Jezus’ school geleerd. Daar moeten we 
dan wel door wedergeboorte en genade 
op gebracht worden, dat wel. Maar onder-
tussen wil de HEERE dat nog werken. En Hij 
wil er ook om gevraagd worden. Gode zijn 
al Zijn werken, van eeuwigheid bekend. 
Wat kan er in groot verdriet komen of zijn in 
ons leven, hoe kunnen drukkende omstan-
digheden ons neerbuigen, beproevende 
krommingen in het levenslot ons deel 
worden. Hoe kunnen er dagelijks doornen 
prikken en steken en ons pijnlijk beze-
ren op onze levensweg. Maar lezer, wat 
kan er dan toch een rust liggen als er uit 
louter genade gebukt mag worden onder 
Gods Recht, gezien mag worden op Gods 
Raad en geblikt mag worden met een 
betraand geloofsoog op de lijdende Borg 
en als er bij God vandaag geleerd wordt 
te buigen onder Zijn heilige Wil. Wat kan 
er dan ook kracht ontvangen worden naar 
kruis, als er telkens weer dat dagelijks ster-
ven aan onszelf beoefend mag worden. 
In de wetenschap dat, hoe donker ooit 
Gods weg moog’ wezen, Hij toch in gunst 
ziet op die Hem vrezen. En dat er niets bij 
geval geschiedt, ja dat de HEERE regeert. 
Dan hoeven wij niets meer te begrijpen. 
Dan wordt het goed , wat de HEERE doet 
omdat het Hem zo behaagt. Dan wordt de 
roede zelfs gekust. Nee, dat is echt geen 
vrucht van ons, o nee. Van nature bijten we 
in de stok en zijn we murmureerders. Maar 
als de HEERE in de verdrukking meekomt 
en door genade doet zien op Hem, de 
grote Kruisdrager. Die vrijwillg Zijn kruis 
droeg. Hem van de Vader opgelegd om 
voor Zijn uitverkorenen te voldoen. O, dan 
getuigt Petrus van Hem op de Pinkster-
dag: “Dezen, door de bepaalde Raad 
en voorkennis Gods overgegeven zijnde, 
hebt gij genomen en door de handen der 
onrechtvaardigen aan het kruis gehecht 
en gedood.” Hoe onbegrijpelijk en wille-
keurig leek en scheen alles toe te gaan. 

De Heere Jezus gebonden, eerst naar 
Annas, toen voor Kajafas, daarna naar 
Pilatus, vervolgens naar Herodes, weer 
terug naar Pilatus! O wie regeert er toch? 
De satan, de hel? Zo lijkt het maar zo IS 
het NIET. Alles naar de bepaalde Raad en 
voorkennis Gods. Christus volvoert het wel-
behagen Gods. 
En eenmaal op de oordeelsdag zullen 
alle zaken helder worden. En zoals we nu 
tegen de onderkant van een borduurwerk 
aan kijken en een chaos en een wirwar van 
draden zien, terwijl, als we hetzelfde bor-
duurwerk van boven af bezien.. Dan blijkt, 
dat elk draadje precies op zijn plaats zit 
en ook zijn eigen functie heeft. Wat zal 
dat zijn, Gode zijn al Zijn werken van eeu-
wigheid bekend, als alles uitloopt op de 
Ere Gods, de verheerlijking der Kerk en de 
ondergang van alle goddelozen. 
Vrienden, lezer, aan welke kant zullen wij 
dan staan? 

ds. W.J.Karels, Hardinxveld-Giessendam 

“Dezen, door de
bepaalde Raad 

en voorkennis Gods
overgegeven zijnde,
hebt gij genomen 

en door de handen
der onrechtvaardigen
aan het kruis gehecht

en gedood.”
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De tekst voor de preek 
vindt u in Ruth 1:14 “Toen 
hieven zij haar stem op, 
en weenden wederom; 
en Orpa kuste haar 

schoonmoeder, maar Ruth kleefde 
haar aan.”

Een verschillende keus om 
gelukkig te worden
1. Een gemeenschappelijk verdriet
2. De keus voor het aardse geluk
3. De keus voor het eeuwige geluk

1.  Een gemeenschappelijk 
verdriet

Er zijn maar weinig mensen die geen 
verdriet hebben. Het verdriet van 
iemand die God niet liefheeft, lijkt 
soms op het verdriet van iemand 
die de Heere zoekt. Je kunt het ver-
schil niet zo makkelijk zien; dat zit in 
het hart. 
Het gaat in het begin van dit boek 
over Elimelech. Wat betekent deze 
naam? Het is een hele mooie naam. 
Die betekent: ‘mijn God is Koning’. 
Dat is toch een prachtige naam? 
Hij heeft wel een heel mooie naam, 
maar in zijn leven kun je niet zien 
dat hij het gelooft. Hij gaat namelijk 
een verkeerde zaak doen, een ver-
keerde keuze maken. Het is een zon-
dige keuze. 
Wat is er aan de hand? Hij woont in 
Bethlehem. Wat betekent die naam? 

Beth betekent huis en lehem bete-
kent brood, dus die naam betekent 
‘Broodhuis’. Ook weer een prachtige 
naam. Maar je kunt het niet zien, 
want er is hongersnood. Er groeit 
geen koren. Dan komt er ook geen 
meel - want je kunt geen koren 
malen - en dan kun je geen broden 
bakken. Dan komt er hongersnood in 
het Broodhuis.
Elimelech weet toch wel dat die 
naam van God is? Hij weet toch wel 
dat God kan zorgen voor brood? Eli-
melech, jouw God is toch koning? 
Hij regeert toch over alles? Zijn naam 
zegt het wel, maar hij luistert niet. 
Eigenlijk gelooft hij het niet. Er zijn 
veel mensen die een mooie belijde-
nis hebben, maar eigenlijk geloven ze 
niet wat ze belijden. 
Elimelech gaat tijdens de hongers-
nood verhuizen samen met zijn vrouw. 

Zijn vrouw heet Naomi: de liefelijke. 
Ze hebben twee zonen: Machlon en 
Chiljon. Die twee jongens moeten ook 
mee. Ze gaan verhuizen naar Moab. 
Kun je daar wel leven? De Moabie-
ten zijn niet het volk van de Heere. 
Ook staat er in de Bijbel dat de jon-
gens en de meisjes van Israël niet 
mochten trouwen met de jongens 
of de meisjes uit Moab. Dat staat in 
Deuteronomium. Waarom ga je daar-
heen verhuizen, Elimelech? Dat is 
toch niet de wil van God? Ben je Zijn 
beloften vergeten? God kan toch voor 
je zorgen? Hij is toch Koning? 

Elimelech gaat zijn eigen weg. 
Hij denkt: Ik zorg goed voor het eten 
en drinken en voor de gezondheid 
van mijn vrouw Naomi en van de kin-
deren. Maar nee, zo goed ging het 
daar niet. Elimelech dacht daar leven 
te krijgen, maar hij stierf. Je kunt 
nog niet zorgen voor je leven ook al 
heb je brood…
Die twee zonen gaan trouwen. Alle 
twee hebben ze een vrouw genomen. 
Dan kun je kinderen krijgen. Gelukkig, 
dan kan toch de familie groot worden. 
Maar dat is niet gebeurd. Machlon 
trouwde met Ruth en Chiljon trouwde 
met Orpa. Je mocht toch geen meis-
jes uit Moab trouwen? Ze hebben het 
toch gedaan. Maar het heeft niet 
lang geduurd: er zijn geen kinderen 
geboren en de jongens zijn alle twee 

GEHOUDEN OP 15 NOVEMBER 2017 TE KRABBENDIJKE
DOOR DS. C.J. MEEUSE

PREEK

EEN VERSCHILLENDE KEUS 
OM GELUKKIG TE WORDEN

Er zijn veel mensen
die een mooie

belijdenis hebben,
maar eigenlijk
geloven ze niet

 wat ze belijden. 
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ziek geworden en gestorven. Drie 
graven lagen daar in Moab. Vader Eli-
melecht en de twee zonen Machlon 
en Chiljon zijn er begraven. 

Het heeft tien jaar geduurd en toen 
heeft God ingegrepen. Dat is een 
wonder. Wat gebeurt er als God 
ingrijpt in je leven? Dan veran-
dert alles. Wat ga je dan zoeken? 
Dat kan ik heel kort zeggen: Gods 
wil. Ken je dat? Ben je al bekeerd? 
Als God je stil zet in je leven, dan 
ga je vragen: ‘Heere, wat wilt U dat 
ik doen zal?’ Wie vroeg het? Paulus, 
toen hij bekeerd werd. Maar vraagt 
iedereen dat? 
Naomi was wel een vrouw die de 
Heere kende, maar ze had lange 
tijd niet naar Hem geluisterd. Maar 
toen sprak God in haar hart en ze 
hoorde: ik moet terug, ik mag hier 
niet wonen. Ik moet naar Bethlehem 
terug. Ze hoorde dat God Zijn volk 
bezocht had. Het lijkt wel of Naomi 
niet meer bij Gods volk hoort. Naomi 
zit in Moab en God heeft Zijn volk 
bezocht in Bethlehem. Naomi lijkt 
wel vergeten te zijn door de Heere in 
Moab. Maar dat was niet waar, want 
God kan Zijn kinderen die van de weg 
af zijn, terecht brengen. God kan ze 
terug roepen als ze een verkeerde 
weg gekozen hebben. 

Naomi zegt tegen haar twee schoon-
dochters: Ik ga terug naar Beth-
lehem. Ik ga naar het broodhuis, want 
God heeft Zijn volk bezocht. En wat 
zeggen die twee schoondochters? 
Alle twee hetzelfde: ‘Wij gaan mee. 
Wij gaan ook met u mee terug. 
Wij houden zoveel van u en hebben 
u zo lief gekregen!’ Dat is heel mooi. 
Er zijn zoveel mensen waar je dat 
mist. Er zijn wel schoondochters die 
hun schoonmoeder niet liefhebben. 
Dat is vreselijk. Er zijn wel dochters die 
hun moeder niet liefhebben. Dat is 
een erge zonde. 
Deze heidense vrouwen hebben 
Naomi wel lief. Hoe zou dat toch 
komen? In het leven van Naomi en 
in haar hart woonde liefde. Dat kon 

je ook zien, dat kon je ook horen. 
Naomi was de Heere niet vergeten. 
Nee, Naomi dacht nog veel over God. 
Zij praatte ook veel over Hem tegen 
haar schoondochters. Ik weet het 
zeker. En God heeft dit gezegend. 
Vooral in het leven van Ruth. 

Waar zal ze allemaal over gespro-
ken hebben? Wat denkt u? Het kan 
eigenlijk niet anders dan over de 
zaken die God je leert. Daar praat je 
over. Ik noem twee dingen: recht en 
genade. Ze heeft gezegd dat God 
rechtvaardig is en dat wij ook recht-
vaardig moeten zijn. Wij moeten 
zonder zonden zijn. Dat kunnen we 
niet meer. Heb jij de gerechtigheid al 
lief gekregen? Dan vraag je naar Zijn 
wil. Naomi kon daar wel over praten. 
Ook kon ze praten over genade, 
want bij God is vergeving voor zon-
daren. Weet u dat? Als je bidt, vraag 
dan: Vergeef mij al mijn zonden, die 
Uwe hoogheid schonden. God kan 
het vergeven. Naomi wist dat en zij 
sprak er over. 
Ze sprak ook over Gods straffen. 
Ze sprak over Zijn strenge rechtvaar-
dige straffen. Maar ze zei ook dat 
Hij een Man kan zijn voor weduwen. 
Zij wist dat wel. Zij kende het wel van 
vroeger. Zij sprak over de droefheid 
naar God: Hoe jij met jouw tranen 
naar Hem toe mag. En hoe Hij je 
kan troosten. Dat zijn mooie dingen. 
Dat zijn wondere dingen die God 
je leert. 
Ze sprak over het sterven en dat je 
voor God moet verschijnen. Dan heb je 
een Borg nodig voor je schuld. Weten 
wij dat ook? Zijn er nog moeders en 
vaders die over deze dingen praten? 
Naomi heeft met haar schoondoch-
ters best veel gepraat. Weet je wat ze 
gezien hebben aan hun schoonmoe-
der? Ze hebben Godsvreze gezien. 
Ze hebben gezien dat moeder Naomi 
eerlijk en oprecht was. Dat is mooi. 
Moeder Naomi stond niet hoog en 
was niet trots. God heeft haar dat 
geleerd. Weet je hoe? Kinderen van 
de Heere, hoe leert God dikwijls? 
Hij leert vaak door Zijn tuchtigingen 

en straffen. Er staat in de Bijbel: 
“Want dien de Heere liefheeft, kas-
tijdt Hij, en Hij geselt een iegelijk 
zoon, die Hij aanneemt.” Wat zijn dat 
wondere zaken. Maar het is wel echt 
waar. Ieder kind van God weet daar-
van. Naomi wist dat ook. Nu gaat zij 
terug naar Bethlehem. Zij gaat terug 
naar de Heere. Ik ben met Elime-
lech weggegaan, maar ik ga zonder 
hem terug. 

Er zijn best veel mensen die een foute 
weg opgaan, maar je ziet niet vaak 
dat ze terug komen. Je zie niet vaak 
dat ze het gaan belijden: Ik ben een 
dwaas geweest en heb verkeerd 
gehandeld. Ik heb gezondigd. Hebt u 
dat al eens gedaan? Hebt u wel eens 
uw schuld beleden? Ik hoor David 
zeggen: Ik heb gezondigd. Ook de 
verloren zoon zei: Ik heb gezondigd. 
Hebt u het ook wel eens gezegd? 
Ik ben de verkeerde weg opgegaan, 
maar God heeft me wakker geschud. 

Naomi heeft veel verdriet, want er 
blijven drie graven achter in Moab. 
Daar liggen haar man en twee zonen 
begraven. U weet misschien ook wel 
van verdriet. Wat een gemis is het als 
geliefden sterven en worden begra-
ven. Je moet dat verdriet niet onder-
schatten. Maar waarom gaat ze dan 
weg? Dan blijf je toch bij die graven? 
Nee, ze had nog een veel sterker ver-
langen. Wat was dat dan? Ze had 
een verlangen van de liefde. Dat is 
een verlangen naar God. Dat staat 

Naomi was wel
een vrouw die 

de Heere kende, 
maar ze had 

lange tijd niet naar
Hem geluisterd. 
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in Psalm 42 beschreven: “Mijn ziel 
dorst naar God, naar den levenden 
God;” Kent u dat? We moeten alle-
maal een verlangen naar God en de 
gerechtigheid leren kennen. Dat zijn 
geestelijke verlangens. Naomi heeft 
verdriet, omdat ze zo gezondigd 
heeft. Ze heeft verdriet, omdat ze 
haar man en zonen daar verloren 
heeft. Ruth en Orpa hebben ook ver-
driet. Ze hebben hun man verloren. 
Daar zijn drie weduwen met groot 
verdriet. Het lijkt wel hetzelfde, maar 
het is niet hetzelfde. Nee, dat gaan 
we nog zien. 
Bij Naomi is er een verlangen naar 
haar God. Ze wil terug van de zon-
dige weg. Ze heeft verdriet als een 
boeteling. Ze heeft verdriet als een 
schuldige. Ze heeft verdriet van haar 
zonden. Dat is het grootste verdriet 
wat je kunt hebben. Jeremia zegt 
dan: “Schouwt het aan en ziet, of 
er een smart zij gelijk mijn smart.” 
Het grootste verdriet. Ruth en Orpa 

hebben ook hun verdriet. Maar hun 
keuze is verschillend. 

2.  De keus voor het aardse geluk
Orpa kiest voor het aardse geluk. 
Ze komen bij de grens en Naomi zegt 
dan tegen haar schoondochters: Ik 
ga naar Bethlehem, maar gaan jullie 
toch terug. Ik ben bang dat jullie in 
Israël niet gelukkig worden. In vers 
8 staat: “Gaat heen, keert weder, een 
iegelijk tot het huis van haar moeder;” 
Ga weer naar je ouderlijk huis. Ze wenst 
dat God hun weer een man zal geven. 
Ze wenst dat ze weer mogen trouwen, 
kinderen krijgen en gelukkig mogen 
worden in Moab. 
Ze gaat haar schoondochters beproe-
ven. Zullen ze teruggaan? Zullen ze 
verlangen naar een gelukkig leven hier 
op aarde met een man en kinderen? 
Ze zegt wel drie keer in het hoofdstuk: 
“Keert weder, mijn dochters! Waarom 
zoudt gij met mij gaan? Ga terug naar 
het huis van je moeder, opdat je daar 

trouwt en kinderen krijgt. Ga terug! 
Wat een beproeving.

We letten eerst op wat Orpa doet. 
Orpa heeft heel veel mooie dingen 
gedaan. Laat ik daar maar mee 
beginnen. Ze had haar schoonmoeder 
lief. En ze ging toch ook mee? Ze ging 
mee voor een korte tijd. 
Hebt u wel eens van een tijdgeloof 
gehoord? Dat lijkt soms heel mooi. 
Ze houdt veel van haar schoonmoe-
der en verlaat Moab ook al een heel 
eind, maar dan stopt het bij de grens. 
Ze lijkt op de vrouw van Lot. Die ging 

“Gaat heen, 
keert weder, 

een iegelijk tot
het huis van 

haar moeder;”
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Sodom uit, maar haar hart lag nog in 
Sodom. Orpa gaat Moab al een heel 
eind uit, maar haar hart ligt nog in 
Moab. Zo was het bij Orpa. 
Orpa had wel veel gezien van Naomi 
wat ze mooi en goed vond. Ze had bij 
Naomi de nederigheid gezien. Ze had 
haar ernst, liefde, trouw en afhankelijk-
heid van God gezien. Dat waren mooie 
dingen in het leven van Naomi, die 
Orpa gezien had. Haar lijdzaamheid 
had ze ook gezien. Dat is een moeilijk 
woord. Dat betekent dat je je over-
geeft aan de Heere als het moeilijk is. 
Dat was er ook bij Naomi zo. Ook sprak 
zij goed van God. Deze dingen heeft 
Orpa allemaal gehoord. En het leek er 
wel op dat ze mee wilde gaan. Maar 
nee, het ging niet ver genoeg. Haar 
hart kon niet mee. 

Er zijn veel mensen uit Egypte geleid, 
die gestorven zijn in de woestijn. 
Bij hen was het niet echt. Daar was 
geen godsvreze. Bileam leek eens ook 
op een kind van God toen hij zei: “Mijn 
ziel sterve den dood der oprechten.” 
Hij wilde wel met Gods kinderen ster-
ven, maar niet met hen leven. Hij die 
dichtbij Gods kinderen leeft kan wel ver 
gaan, terwijl zijn hart toch niet is als 
dat van hun. 
Orpa wilde wel rust en geluk, maar 
dat zag ze niet waar Naomi heenging. 
Waarom niet? Ze kende de God van 
Naomi niet. Ze had Hem niet lief. Dat is 
nu het allervoornaamste. Het kan wel 
zijn dat je dichtbij Gods kinderen leeft 
en dat je Gods kinderen wel liefhebt, 
maar die God van hen niet zoekt. Liefde 
voor Gods kinderen is niet genoeg. Orpa 
had wel liefde voor Naomi, maar niet 
voor de God van Naomi. Ze heeft dus 
wel pijn en verdriet, omdat ze Naomi 
straks zal missen, maar niet omdat 
ze God mist. Voelt u het? Als je alleen 
maar verdriet hebt omdat je mensen 
mist is het niet zo dat je God kent en 
lief hebt. Dan mis je Hem niet. Maar bij 
Ruth was het anders. 

3.  De keus voor het eeuwige geluk 
Waar zit het verschil? Je zag het eerst 
helemaal niet, maar het was er al wel. 

God werkt in het hart van een zon-
daar. Daar is het grote geheim van de 
liefde als Hij iemand bekeert. Paulus 
zegt: Omdat de liefde Gods in onze 
harten uitgestort is door den Heili-
gen Geest, Die ons is gegeven. Kent u 
het? Dat moeten wij ook kennen, want 
we kunnen wel liefde hebben voor 
mensen en Gods kinderen, maar we 
moeten liefde krijgen voor God en voor 
Zijn dienst. Dat kan God ons geven. 
De Heere Jezus heeft het verdiend 
en daarom kan het gegeven worden 
aan een zondaar die zich bekeert. 
Ruth heeft het gekregen. Er zijn ver-
schillen tussen Ruth en Orpa. Orpa 
had de wereld nog lief en alles wat in 
de wereld is. Voor Ruth was die liefde 
niet zo belangrijk meer. De wereld ver-
liest zijn waarde als je tot God bekeerd 
wordt. Dan heeft de wereld zoveel 
waarde niet meer. Dan verlang je naar 
de liefde van God. 

Wij zingen wel eens uit Psalm 90: “Uw 
gunst sterkt meer dan d’ uitgezochtste 
spijzen;” Gods gunst is voor Ruth veel 
meer waard dan heel de wereld. Haar 
verlangen is niet om nog een keer een 
man te krijgen en te trouwen. Dat is 
wel het verlangen van Orpa. Bij Ruth 
is er een nieuw verlangen: dat ze een 
kind van God mag worden. Zij wilt net 
zo’n leven als Naomi. Ze denkt niet dat 
ze net is als Naomi. Nee, ze moet nog 
zoveel leren. Ze is nog maar een begin-
neling. Ze is nog maar net op de weg, 
maar gaat wel mee op de weg. 
“Ze kleeft haar moeder aan.” Daar 
wordt eigenlijk mee bedoeld: die harten 
zijn aan elkaar verbonden. Daarom 

kan Ruth geen afscheid nemen. Ze kan 
niet scheiden van Naomi. Ze wil bij 
haar blijven en met haar meegaan. 
Ze zegt in vers 16: “Maar Ruth zeide: 
Val mij niet tegen, dat ik u zou verla-
ten, om van achter u weder te keren; 
want waar gij zult heengaan, zal ik ook 
heengaan, en waar gij zult vernach-
ten, zal ik vernachten; uw volk is mijn 
volk, en uw God mijn God.” 
Ruth zegt zelfs: “Waar gij zult sterven, 
zal ik sterven, en aldaar zal ik begra-
ven worden;” Ruth wil nooit afscheid 
van Naomi nemen. Ze wil altijd bij haar 
blijven. Waarom? Ruth zoekt hetzelfde 
als Naomi: de Heere. Naomi keert 
terug tot de Heere en Ruth verlangt 
Hem ook beter te kennen. De dienst 
van die God, die Naomi eerst verlaten 
had, is haar alles waard. Kunnen we 
het nazeggen? Is de dienst van God 
ons alles waard? Meer dan een man 
hier op aarde? Meer dan kinderen op 
deze wereld? Daar had Orpa genoeg 
aan, maar Ruth niet. Ze denkt mis-
schien: ik zal misschien wel nooit trou-
wen of kinderen krijgen in Bethlehem. 
Maar toch wil ze daar heen. Ze heeft 
God lief en dat is genoeg. 

Die God heeft wel voor haar gezorgd. 
Later trouwt Ruth in Bethlehem met 
Boaz en krijgt ze kinderen. Boaz zal 
later zeggen: Ruth, jij hebt de toe-
vlucht gezocht onder Gods vleuge-
len. Dat is beeldspraak. Ruth, jij bent 
gevlucht naar de Heere. Je vluchtte 
naar Hem toen je uit Moab kwam. 
Ze is gevlucht naar de Heere en bij 
Hem mocht ze genade leren kennen. 
Ze heeft recht en genade geleerd. 
Ze is een moeder geworden van Chris-
tus. Uit haar nageslacht is de Heere 
Jezus geboren. 
Door de Heere Jezus en Zijn werk 
kunnen zondige mensen vergeving en 
vernieuwing krijgen. Ze kunnen verge-
ving van schuld en vernieuwing van 
hun hart en leven krijgen. Hebben wij 
al geleerd om net als Ruth de toe-
vlucht te nemen onder de vleugelen 
van de Heere? 

Amen.

Als je alleen 
maar verdriet hebt 
omdat je mensen 
mist is het niet zo
dat je God kent 

en lief hebt. 

152523 DovenContact nr. 4 augustus 2021.indd   9152523 DovenContact nr. 4 augustus 2021.indd   9 11-08-2021   12:2411-08-2021   12:24



10

Rouw

Op 11 juli kwam er rouw bij de fam. 
Bor in Kapel-Avezaath.
De vader van Diederik, clublid van de 
Roepstem, stierf na een ziekbed op 
58-jarige leeftijd.
Vele jaren geleden kwam er grote 
zorg rondom de gezondheid van dhr. 
Bor, en na een periode van stabiliteit 
kwam de ziekte vorig jaar helaas te-
rug. Na een periode van ernstig ziek 
zijn, gepaard met veel pijn kwam er 
toch nog onverwachts een einde aan 
zijn leven. Een roepstem voor ons al-
len.
Dat Diederik, samen met zijn moe-
der, zus en broer de nabijheid van de 
Heere mogen ervaren in dit smarte-
lijke verlies.

Dankbetuiging

Met Ina de Vries gaat het vooruit. In 
januari was zij gevallen. En op haar 
hand terechtgekomen.
Na de controle van 9 juni in het zie-
kenhuis hoeft Ina niet meer terug te 
komen.
Na 12 behandelingen is ook de fy-
siotherapie gestopt. Wel zijn er nog 
pijnklachten. Maar dat is niet ernstig.
Wel dagelijks oefeningen doen met 
de pols.
En geen zwaar huishoudelijk werk.
Tenslotte willen wij u/ iedereen be-
danken, die met ons meegeleefd  
heeft door middel van de kaarten , 
gebeden en persoonlijke contacten.
Ina en Harm de Vries

DOVENDIENSTEN
Za 21/8  Capelle a/d Ĳssel-West Doormanstraat 12  
 15:00 uur ds. H.A. van Zetten

Wo 15/9  Hardinxveld, Buitendam 118  
 19:30 uur ds. W.J. Karels 

Zo 24/10  Doetinchem, Bezelhorstweg 54
 9:30 uur en 15:00 uur ds. W.J Karels

(onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen, zodra hier meer 
duidelĳkheid over is laten wĳ dit weten)

FINANCIEEL OVERZICHT
VAN DE MAANDEN
MEI EN JUNI 2021

Collecte dovendienst te:
Leerdam (17-4) € 228,70
Dordrecht (15-5) € 73,00

Bijdrage Ger.Gem. te :.
Alblasserdam € 150,00
Aagtekerke € 250,00
Middelburg-Centrum € 1.975,30
Meeuwen € 50,00
Capelle-West € 300,00
Rotterdam-Centrum  € 250,00
Enkhuizen  € 100,00
Klaaswaal  € 100,00
Opperdoes € 50,00
Stolwijk € 250,00
Tholen  € 350,00
Veen  € 150,00 
‘s Gravenpolder € 250,00

Overigen:
OGG Capelle a/d IJssel € 50,00

Giften:
Overbetalingen en giften € 2.121,54

Kerkenraden en gevers willen wij 
na de Heere hartelijk danken voor 
de bijdragen die Dovenzorg mag 
ontvangen. 

Met vriendelijke groeten, M.F. Vroon

Financiën

ALLERLEI
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EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Marieke Polin-
der, sinds 2012 ben ik 
Tolk Nederlandse Geba-
rentaal. Tĳ dens mĳ n middel-
bare schoolperiode moest ik gaan na-
denken over een vervolgopleiding, ik wilde graag 
een opleiding met taal doen. Toen ik tĳ dens een 
open dag op de Hogeschool Utrecht een les ge-
barentaal volgde, vond ik dat meteen ontzett end 
leuk en had ik mĳ n vervolgopleiding gevonden. 
Inmiddels tolk ik elke week met veel plezier bĳ  
allerlei verschillende opdrachten. Gemiddeld 
tolk ik 2 dagen per week in het onderwĳ s, van de 
basisschool tot het hoger beroepsonderwĳ s. De 
rest van de week vult zich vaak met het tolken 
van kerkdiensten, catechisaties, op dagbestedin-
gen en opdrachten in de medische hoek zoals 
bĳ  de tandarts of in het 
ziekenhuis. 
Ik woon in Kootwĳ ker-
broek en ik tolk daar-
om voornamelĳ k in de 
provincies Gelderland, 
Utrecht en Overĳ ssel. 
In de afgelopen tĳ d 
tolkte ik ook regelma-
tig vanuit huis, op af-
stand, maar het liefst 
tolk ik op locatie.
Op het moment dat 
ik dit schrĳ f zitt en 
we middenin de zo-
merperiode, dan 
is het meestal erg 
rustig qua werk. De 
scholen zĳ n dicht 
en veel klanten zĳ n 
op vakantie. Een 

prima moment om wat 
nascholingen te volgen. 

Om geregistreerd tolk te blĳ -
ven moet elke tolk in periodes van 

4 jaar een bepaald aantal punten halen. 
Dit kan onder andere door middel van nascho-
lingen op het gebied van taal- en tolkvaardig-
heden en intervisies met andere tolkcollega’s. 
Omdat we als tolk vaak alleen werken is het fĳ n 
om af en toe met collega’s na te denken over een 
casus of een vertaling. 
Ook probeer ik elke week mĳ n administratie 
bĳ  te houden, tegenwoordig gaat alles rondom 
de tolkopdrachten gelukkig digitaal via Tolkcon-
tact. 
Omdat ik vrĳ wel alle zondagen en in het winter-
seizoen twee avonden in de week werk, heb ik 

doordeweeks over-
dag wat meer vrĳ e 
tĳ d. Twee keer 
in de week doe 
ik krachtt raining 
voor onder andere 
mĳ n schouder- en 
armspieren, ik vind 
het belangrĳ k om 
dit bĳ  te houden om 
fysieke klachten na 
lange tolkopdrach-
ten te voorkomen. 
Ook ga ik regelmatig 
zwemmen en trek ik 
graag met vriendin-
nen de natuur in via 
klompenpaden en 
andere wandelroutes.
Wie weet tot ziens in 
het nieuwe seizoen!

de medische hoek zoals 

om voornamelĳ k in de 

In de afgelopen tĳ d 

seizoen twee avonden in de week werk, heb ik 

Marieke 
Polinder

Door Hanneke Brand
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INTERVIEW

Ik ben Greetje Stevens – van 
Klompenburg en woon in IJs-
selmuiden in Overijssel. Ik ben 
24 jaar getrouwd met Jacco 
en samen hebben we 6 kinde-

ren. Sinds 2019 ben ik bestuurslid van 
Dovenzorg en zit ik in de redactie van 
Dovencontact. 

Achttien jaar geleden hebben we 
al eens wat artikelen geschreven 
voor Dovenzorg. Wij hadden toen 
nog 2 kinderen, Hendrik en Dienke. 
Hendrik is doof geboren en Dienke 
is horend.

In de afgelopen 18 jaar is er veel ver-
anderd in ons leven. In 2003 is onze 
zoon Maarten geboren. Een horend 
jongetje dachten wij. Maarten was 
een moeilijke baby, moest veel huilen 
en was onrustig. Toen hij ongeveer 
een half jaar oud was kreeg 
hij griep met heel hoge koorts. 
Ik weet nog goed dat Maar-
ten na de griep in ons bed 
lag, wij hem riepen en Maar-
ten niet meer reageerde. 
Bij het audiologisch centrum 
werd vastgesteld dat Maar-
ten doof is. We zijn toen weer 
het traject ingegaan van de 
CI-operatie en revalidatie. 

Maarten heeft vanaf het begin van 
het dragen van de CI gereageerd op 
geluiden. Maarten heeft goed leren 
spreken en functioneert met de CI als 
een slechthorende. 

14 maanden na Maarten werd onze 
dochter Geerke geboren. Ik dacht 
echt dat ze doof zou zijn, maar wat 
een wonder, ze hoorde. 

In 2007 werd onze derde dochter 
Sara na een moeilijke bevalling gebo-
ren. Bij Sara twijfelden wij erg of ze 
nu wel of niet kon horen. De ene keer 
dachten we, ja hoor het is goed en 
de volgende keer was de zekerheid 
weer weg. We hebben Sara getest op 
het Audiologisch Centrum en helaas 
kregen we het verdrietige bericht dat 
Sara doof is. Weer gingen we door een 
moeilijke tijd heen. Je moet dit als 

ouders een plekje 
geven. Je hoopt 
zo dat je kind 
geen beperking 
heeft. Weer gingen 
we het CI-traject 
in. De operatie en 
de revalidatie was 
zwaar en moei-
lijk. Sara moest erg 
wennen aan de CI. 

We zijn de CI’s vaak kwijt geweest 
want Sara verstopte ze omdat zij ze 
niet fi jn vond. Sara draagt haar CI’s 
nu altijd en heeft er veel baat bij. 

We zien het als een zegen dat de CI is 
uitgevonden. De hoortoestellen werk-
ten bij onze kinderen niet. Nu kunnen 
zij door middel van de CI tot spraak 
komen en horen. Natuurlijk vervangt 
de CI het gehoor niet. Het spraak ver-
staan van één op één gaat prima, 
maar in een grote groep is het erg 
lastig. Ook als er veel bijgeluiden zijn, 
missen onze kinderen veel. 

Hendrik heeft zijn hele lagereschool-
tijd op de Enkschool in Zwolle geze-
ten en heeft daar doven-onderwijs 
ontvangen. Maarten heeft twee jaar 
op de Enkschool gezeten en Sara 
3 jaar. Zij hebben daarna regulier 
basisonderwijs gehad. 

Hendrik was bijna 3 jaar oud toen 
hij zijn CI kreeg en Maarten en Sara 
kregen hun CI rond hun eerste levens-
jaar. Bij Hendrik is de spraakontwikke-
ling later gestart en de gebarentaal 
blijft zijn eerste taal/moedertaal. 
Op latere leeftijd hebben zij een 
2e CI gekregen, Hendrik op zijn 16e, 
Maarten op zijn 10e en Sara op haar wennen aan de CI. 

GREETJE STEVENS – 
VAN KLOMPENBURG
BESTUURSLID  EN REDACTIE VAN DOVENZORG
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In de zomer van 2014 kregen we een 
telefoontje van de Ambulante bege-
leider van Hendrik met de vraag of 
zij zo spoedig mogelijk met ons kon 
praten over Hendrik omdat zij ver-
moedde dat Hendrik een visus-pro-
bleem had. Ze vertelde ons dat ze 
vermoedde dat Hendrik het Syn-
droom van Usher* had waar wij 
totaal onbekend mee waren.  Dit 
was helemaal nieuw voor ons en we 
waren geschokt. We wisten gelijk dat 
Hendrik dit Syndroom moest hebben 
gezien de symptomen. Hendrik heeft 
onderzoeken gehad in het UMC en 
daaruit bleek inderdaad dat hij het 
Syndroom van Usher heeft. 

We waren heel erg aangeslagen door 
dit bericht omdat er gelijk het besef 
was dat onze andere 3 dove kinde-
ren dan ook dit Syndroom moeten 
hebben. We hebben genetisch 
onderzoek laten doen bij Hendrik en 
Maarten waaruit de diagnose kwam 
van Usher Type 1B. In het gesprek 
kwam ook naar voren dat onze doch-
ters Sara en Jaëlle dit Syndroom ook 
zullen hebben.

Tussen 2014 en nu is er heel veel 
gebeurd in ons gezin. De kinde-
ren hebben moeten verwerken dat 
zij naast hun gehoorbeperking ook 
beperkt zijn in hun zicht. Dat is een 
dagelijkse worsteling met wat je 

graag wil en waarin je wordt beperkt. 
Een dubbele zintuigelijke beperking 
kost daarnaast veel lichamelijke 
energie waar ook zij mee om moeten 
leren gaan. Dat gaat niet vanzelf en 
laat zijn sporen achter. 

Als ouders leef je mee en lijd je mee. 
We hebben zeer zware tijden gehad 
en wisten soms niet hoe we verder 
moesten. We leefden en leven nog 
per dag en kijken niet te ver voor-
uit, want anders wordt het te zwaar. 
Wel ervaren we de trouwe zorg van 
De Heere die ons elke dag de kracht 
geeft om onze taken op ons te 
nemen. We leggen ook de toekomst 
die zo onzeker is in Zijn handen.

4e. Hendrik draagt zijn 2e CI niet, het 
blijft voor hem een stoorzender waar 
hij niet aan kan wennen. Maarten 
draagt meestal 2 CI’s, behalve als hij 
moe is. Dan gaat zijn 2e CI af. Sara 
draagt altijd haar 2 CI’s.

In 2013 hebben we nog een doch-
ter gekregen, Jaëlle. De zwanger-
schap was zwaar, vooral psychisch. 
De gedachte dat we misschien nog 
een doof kind zouden krijgen over-
heerste. Hoe moet ik dat doen? 
Het was zwaar. 6 weken voor de 
bevalling kreeg mijn vader te horen 
dat hij acute leukemie had. Rond de 
tijd van de bevalling was zijn situa-
tie ernstig. Jaëlle is met behulp van 
een keizersnede geboren. We mogen 
zeggen dat de Heere ons heeft door-
geholpen. Hem alleen de eer. In de 
kraamweek wilde de wijkverpleeg-
kundige de gehoortest bij Jaëlle 
afnemen, wat ik beslist niet wilde. 
Zij begreep dit niet. Ik wilde zo graag 
rust en even genieten van onze doch-
ter. Jaëlle was negen maanden oud 
en toen moesten we haar toch echt 
gaan testen op het gehoor. Dit keer 
in het WKZ omdat ik het moeilijk 
vond om weer naar het Audiologisch 
Centrum te gaan. We zagen er erg 
tegen op. Jaëlle moest slapen en 
dan kon de test worden uitgevoerd. 
Al tijdens de test zagen wij dat Jaëlle 
niets hoorde. Het was erg heftig om 
dit weer mee te maken. ’s Middags 
werden we weer gebeld en kregen 
we de uitslag dat Jaëlle doof is. Weer 
gingen we een periode van verwer-
king in. Rond haar eerste verjaardag 
werd Jaëlle geopereerd. Bij deze 
operatie stonden we voor de moei-
lijke keuze of eerst 1 CI geïmplanteerd 
werd en een jaar later de tweede 
of dat de 2 CI’s tijdens één operatie 
aangebracht zouden worden. Uitein-
delijk hebben we gekozen voor 1 ope-
ratie en 1 revalidatie. We hebben in 
deze periode veel steun gehad van 
de Gezinsbegeleider van Pento. Alles 
was bespreekbaar en er is een goede 
band ontstaan.

* Het syndroom van Usher is 
een erfelijke ziekte waarbij het 
gehoor én het zicht worden aan-
getast. Ook kunnen er evenwicht-
sproblemen zijn. Mensen met het 
Ushersyndroom zijn vaak slecht-
horend geboren en verliezen op 
latere leeftijd geleidelijk aan hun 
zicht. Uiteindelijk leidt dit tot 
doof- en blindheid.

Syndroom van Usher type 1 Wan-
neer iemand leidt aan type 1 is 
diegene al doof of slechthorend 
vanaf de geboorte. Ook het zicht 
gaat al vroeg in de kinderjaren 
achteruit. Bij type 1 ervaart het 
kind problemen met evenwicht, 
waardoor er meestal een ach-
terstand ontstaat bij het leren 
zitten en lopen.
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Alfred en Hannah Bout hebben hard gewerkt voor het project Kijk en Luister 
Bijbel in NGT. Het boek “Kijk en Luister” van Laura Zwoferink wordt vertaald in 
de Nederlandse Gebarentaal. Alfred en Hannah werken toe naar de afronding 

van het eerste deel in augustus 2021. De laatste video-opnames zijn afge-
rond. Zij zijn nog bezig met het bewerken van de laatste video’s. Dan is de 

eerste en enige kinderbijbel in Nederlandse Gebarentaal een feit! 

WIL JE MEER WETEN OVER KIJK & LUISTER IN NGT? 
KIJK DAN OP YOUTUBE KANAAL: NGT KIJK & LUISTER. 

Nieuws over 
Kijk & Luister Bijbel (deel 1) 

IN NEDERLANDSE GEBARENTAAL
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»»»»» »»»»» »»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»
GERJANNE »»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»
GERJANNE

Hoi Neeltje,

Het is inderdaad waar dat communiceren met gebarentaal heel gemakkelijk kan 
met anderhalve meter afstand. Dat maakt dat tussen dove mensen onderling de 
communicatie ook gewoon goed kan blijven gaan, gelukkig. Ik spreek vaak af met 
dove vrienden, en dan gaan we gezellig in het park zitten zodat we buitenzijn, 
afstand kunnen houden, maar wel elkaar kunnen zien en kunnen bijkletsen. Heb jij 
veel dove vrienden of vooral horende vrienden? Grappig om te lezen dat jij jouw CI juist vooral op hebt. Ik heb mijn hoortoestellen 
tijdens werk of sporten ook vaak in, maar als ik thuis ben dan vind ik de rust van 
geen geluiden horen vaak ook fi jn. En als ik ga stofzuigen dan doe ik mijn hoortoe-
stellen ook altijd uit, want ik vind het geluid van een stofzuiger naar om te horen. 
Ik ben net terug van een paar dagen in Noordwijk, samen met een vriendin. Daar 
hebben we vooral gezwommen, aan het strand gezeten en door de omgeving ge-
fi etst en gewandeld. In de zomervakantie ga ik naar Kroatië, dat is echt een heel 
mooi land om op vakantie te gaan dus ik heb er erg veel zin in. Je kunt daar heel 
mooi zwemmen, snorkelen en van rotsen in het water springen; vooral dat laatste 
is de favoriete bezigheid van mijn familie en van mij. Ik zou de dovengemeenschap en -cultuur omschrijven als een gemeenschap die 
erg hecht is en samen voor de belangen van de doven in Nederland opkomt. Ook 
is de groep doven in Nederland relatief klein, waardoor veel mensen elkaar ken-
nen. En als je dan een nieuw doof persoon ontmoet, dan is de kans groot dat je 
een gemeenschappelijke vriend/kennis hebt. Dat vind ik altijd erg leuk. Ook maak 
je makkelijk vrienden, omdat je nu eenmaal met een kleine groep bent en je het 
samen moet doen. Hoe ik de dovencultuur zou omschrijven weet ik eigenlijk niet 
zo goed. Hoe zou jij die omschrijven? Ik denk bij dovencultuur wel automatisch aan 
de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal, omdat een taal natuurlijk echt 
onderdeel is van een cultuur. 
Veel groetjes! 
Gerjanne

PENVRIENDINNEN

GEBAAR ‘VRIENDEN’ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»Beste lezers,

Graag wil ik een informatie over het dovencultuur delen met jullie:

Voor buitenstaanders is het begrip Dovencultuur vaak onbekend. 

Men vraagt zich af of het bestaat en wat het dan precies inhoudt. 

In de maatschappij worden doven als gehandicapten gezien, ter-

wijl ze zich onderling niet gehandicapt voelen. 

Doofheid betekent alleen dat je niet kunt horen, maar veel horen-

de mensen zien dat als een gebrek. Sommige denken dat dove 

mensen niet kunnen praten. Er zijn zelfs mensen die denken dat ze 

niet veel kunnen leren en zeker geen universitaire opleiding kunnen 

volgen.
Maar….. doven voelen zich niet gehandicapt. Onderling gebruiken 

ze Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands met gebarenta-

al (NmG). Doven delen elkaars ervaringen, ook over waar ze tege-

naan lopen binnen de maatschappij. Ze hebben bijvoorbeeld over 

de inzet van tolken en strijden voor erkenning van NGT. Kunstuitin-

gen en geschiedenis horen ook bij de Dovencultuur.

Doven hebben geen beperking, maar de maatschappij maakt hen 

beperkt. Het is aan ons als doven om de samenleving onbeperkt 

te maken. Door onder andere een gebarentaaltaal-omgeving te 

creëren en goede tolkvoorzieningen te realiseren.

Hartelijk groeten van Neeltje de Vos

NEELTJE
GEBAAR ‘SAMENLEVING’
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Beste puzzelaars,

Ik zit met de laptop op 
schoot in de tuin. De kinde-
ren slapen allebei, dus kan ik 
mooi even het stukje schrijven 
aan jullie. Renske had vanmor-
gen voor de laatste keer peuter-
speelzaal voor de grote vakantie, wat 
heeft ze het afgelopen halfjaar genoten elke 
woensdag ochtend! Nu even een tijd van rust en geen 
peuterspeelzaal. Nog even en dan hoopt ze alweer 
3 jaar te worden, wat gaat het toch snel allemaal!
Willard vermaakt zich de hele dag met auto’s en zijn 
parkeergarage, er gaat elke nacht zelfs een auto mee 
naar bed. Echt een jongen dus!
Volgende week hopen wij ook vakantie te krijgen van 
ons werk en gaan we even een weekje richting Limburg. 
In het najaar staat nog een weekje Texel gepland, dus 
dan hebben we heel Nederland weer gehad.

Poeh, wat een prachtig geschreven en gekleurde hand-
letteroplossingen heb ik van jullie gekregen! Het was 
echt heel moeilijk om een winnaar te kiezen. Omdat 
het er zoveel waren en er ook een aantal jongens mee 
hebben gedaan heb ik maar besloten om zowel een 
jongen als een meisje te kiezen als winnaar. De win-
naars van de Handletteropdracht zijn geworden;
Gefeliciteerd Reinald van Reenen en Masja Joosse, 
jullie krijgt een extra punt!

Jelmer, Steven en Wytze van Vijven: Wat fijn dat 
jullie zo trouw de puzzels maken en insturen. De vorige 
handletteropdracht was echt een beetje voor meisjes 
he :) maar dit keer heb ik weer een echt stoere puzzel 
gemaakt. Succes ermee hoor!
Suzanne Rijkse: Wat heb jij een lange reeks van jaren 
de puzzels gemaakt, en helaas ga ik je “uitzwaaien”. 
Je bent al even 12 en je hebt weer een boekenbon ver-
diend. Als ik even terugtel is dit jou 7e boekenbon, dat 
betekent dat je 35 puzzels hebt ingestuurd! Hartelijk 
dank voor al je leuke verhaaltjes altijd, dat ga ik echt 
missen. De handgeletterde kaart die opstuurde krijg 

je terug, maar daarbij 
je laatste boekenbon. 

Een aandenken aan al die 
jaren Dovencontact puz-

zels maken.
Minke en Douwe van der Bij: 

Wat leuk dat jullie mee puzzelen. 
Zouden jullie allebei bij de volgende 

oplossing jullie geboortedatum willen 
meesturen op een papiertje? Hoe is het met 

jullie? Fijn om vakantie te hebben nu, vinden jullie niet?
Elseline Sinke: Wat heb jij er ook een prachtige oplos-
sing van gemaakt zeg, dank je wel. Nog 2 puzzels en 
dan ga ik je “uitzwaaien”. Met de kinderen gaat het 
heel goed. Willard leert er elke dag weer wat klanken of 
een woordje bij, maar ik hoor de hele dag door: “auto, 
auto, auto en tractor”.

Er zijn dit keer 11 nieuwe puzzelaars, een hartelijk 
welkom aan:
Simone van Beek (adres en geboortedatum?), Joanne 
van Beek (adres en geboortedatum?), Douwe van der 
Bij (geboorte datum?), Wilianne Egas, Henk-Jan de 
Gast, Emma van der Hart en Nathaly Murre.

De volgende kinderen hebben 5 punten en daarmee 
een boekenbon verdiend:
Marilyn Aarnoudse, Renske Boeser, Thomas Boogaard, 
Rutger van Dijk, Elinde van Dijk, Arne Fokker, Levi Hak, 
Rhode Hak, Arie de Heer, Mathilde de Jong, Wout de 
Kok, Linde de Kok, Christian van der Linden, Julia de 
Looff, Bart van der Meer, Bart van Moolenbroek, Ger-
linde Mudde, Reinald van Reenen, Jacco van Reenen, 
Clarissa van Reenen, Lize Schouten, Niels Veldhoen, 
Alvin van Veldhuizen, Brian van Veldhuizen, Jacco Ver-
hoeven en Madeleine Weijers.

De volgende kinderen hebben hun laatste boeken-
bon verdiend:
Thera Boeser, Suzanne Rijkse, Jose van der Sluijs, 
Steven Steenpoorte, Jorick van Veldhuizen en Steven 
van Vijven.

Beste
puzzelaars

Door juf Marjolein

PUZZEL

152523 DovenContact nr. 4 augustus 2021.indd   16152523 DovenContact nr. 4 augustus 2021.indd   16 11-08-2021   12:2411-08-2021   12:24



17

DE NIEUWE PUZZEL

STUUR DE TEKST VOOR 17 SEPTEMBER IN EEN VOLDOENDE GEFRANKEERDE ENVELOP OP 
NAAR: JUF MARJOLEIN, HARINGBAND 10, 3371 JA HARDINXVELD-GIESSENDAM

In deze puzzel gaat het allemaal om personen/namen uit de Bijbel.

1.  Van wie zei de Heere: want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende 

van het kwaad. ……………………………………………………… (3)

2.  Over wie gaat het als we lezen: (hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde 

drie tijden ‘s daags op zijn knieën ……………………………………………………… (4)

3.  Hoe heette de vrouw van Uria die David zag toen hij op het dak van zijn paleis wandelde, en die hij tot zich nam 

als vrouw na het doden van Uria? ……………………………………………………… (3)

4.  Wie was de discipelin die in Joppe woonde en die door Petrus werd opgewekt uit de dood 

……………………………………………………… (5)

5.  En als haar vader en haar moeder stierven, had Mordechaï ze zich tot een dochter aangenomen. Over wie gaat het 

hier? ……………………………………………………… (1)

6.  Een zilversmid uit Éfeze, die kleine zilveren tempelen van Diana maakte ……………………………………………………… (6)

7.  Elkána had twee vrouwen, Peninna nu had kinderen, maar ……………………………………………………… (1) had geen kinderen.

8.  En een zeker jongeling, met name ……………………………………………………… (1), zat in het venster en met een diepen slaap 

overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door den slaap nederstortende, viel van de derde zoldering.

9.  Wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een doden hond, als ik ben? Wie zegt dit van zichzelf? 

……………………………………………………… (4)

10.  Jakobus en Johannes waren de twee zonen van ……………………………………………………… (5)

Als je alle antwoorden gevonden hebt en de letters opschrijft die tussen de haakjes () staan kun je een woord 

lezen ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

Dit woord is de betekenis van de naam van een vrouw uit de Bijbel die zich zo noemt, al zij weer terugkomt in 

haar woonplaats. Weet jij welke naam ik bedoel, en kun je ook haar 2e naam opschrijven?

……………………………………………………………………………………..…... en/of ………………………………………………………………………………….....……

Waarom gaf zij zichzelf deze naam?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................
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Petrus
Jullie weten vast wel wie Petrus is.
Petrus is een apostel.
Hij mag over de Heere Jezus leren.
Dat doen de andere apostelen ook.
Petrus heeft veel over de Heere 
Jezus verteld aan Cornelius.
De Heere heeft de woorden die 
Petrus over Jezus sprak gezegend 
aan het hart van Cornelius.
Als dat gebeurt krijg je een 
nieuw hart.
Vraag ook aan de Heere: Heere, 
zegen Uw Woord aan mijn hart.

Koning Herodes is boos
Koning Herodes is boos op de 
apostelen. De koning is boos op 
iedereen die in de Heere Jezus 
gelooft. De koning luistert naar de 
duivel. De duivel wil dat alle mensen 
die in Jezus geloven gedood worden.
De apostel Jakobus is al gedood.
Koning Herodes ziet dat de joden blij 
zijn als de apostelen gedood worden.
De joden houden niet van 
de apostelen.
Waarom niet? Omdat de apostelen 
over de Heere Jezus leren.
Ze leren dat Jezus de Zaligmaker is.
Dat geloven de joden niet.
Ze denken dat je geen Zaligmaker 
nodig hebt voor je hart.

Je hebt wél een Zaligmaker nodig 
die je zonden vergeeft door Zijn 
werk. Er is maar één Zaligmaker.
Zijn Naam is Jezus.

In de gevangenis
Weet je welke apostel er ook 
gevangen wordt? Petrus.
Petrus moet in de gevangenis.
Hij wordt met twee kettingen 
vastgebonden aan twee soldaten.
Petrus kan niet weglopen.
Koning Herodes zegt: ‘Als het 
Paasfeest geweest is, wordt 
Petrus gedood’.

Petrus weet dat de koning hem wil 
doden. Is hij niet bang? Nee.
Petrus gelooft in zijn hart dat de 
Heere bij hem is. 
De Heere geeft rust in zijn hart.
Petrus heeft een nieuw hart.
Hij is een kind en knecht 
van de Heere.
Wat is een nieuw hart belangrijk!
Het belangrijkste!

Nacht
Het wordt nacht.
Petrus slaapt tussen twee soldaten.
Slapen tussen soldaten?
Ja, dat kan Petrus omdat de Heere 
bij hem is.

De Heere geeft Zijn kind Petrus 
rust in Hem.
Rust in de Heere is een goede rust.
Als de Heere rust in je hart geeft, 
ben je niet bang.

Zie je dat de Heere overal voor Zijn 
kinderen zorgt?
Ook in de gevangenis.

Vrienden bidden
De vrienden van Petrus slapen niet.
Ze zijn in het huis van Maria.
Weet je wat ze doen?
Ze bidden voor Petrus.
Ze vragen aan de Heere of Petrus uit 
de gevangenis mag.

Een engel in de gevangenis
Wat doet de Heere?
Hij stuurt een engel naar de 
gevangenis waar Petrus zit.
Het wordt plotseling licht in de cel 
van Petrus.
De engel pakt Petrus vast en zegt: 
‘Sta snel op’.
Opeens vallen de kettingen, 
waarmee Petrus vastgebonden zit 
aan de soldaten, op de grond.
De engel zegt: ‘Kleed je aan en 
volg mij’. 
Petrus doet het. De soldaten zien 
het niet. Ze slapen.

PETRUS GEVANGEN
Door mevr. R. Quist

» KIDS «
Bijbelverhaal
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De Heere doet een wonder om 
Zijn knecht Petrus te bevrijden uit 
de gevangenis.

Petrus begrijpt niet wat er gebeurt.
Hij denkt dat hij droomt.
Nee, hij droomt niet.

Deuren open
De sterke deuren van de gevangenis 
gaan zomaar open.
Dat is een wonder van God.
Petrus kan door de open deur naar 
buiten lopen.
Hij volgt de engel. Petrus is vrij!
De Heere heeft een engel uit 
de hemel gestuurd om Petrus 
te bevrijden.
Wat is de Heere goed voor Petrus.

Als de engel Petrus bevrijd heeft, 
gaat hij terug naar de hemel.
Zijn werk op aarde is nu 
weer afgelopen.
Engelen zijn knechten van God en 
doen wat God wil.

Naar het huis van Maria
Petrus staat stil. Nee, hij droomt niet.
Hij staat middenin de nacht op 
straat. Petrus zegt: ‘Nu weet ik dat 
de Heere Zijn engel gestuurd heeft 
om mij te bevrijden uit de handen 
van koning Herodes.
De koning mag mij niet doden van 
de Heere’. 

Petrus gaat in de nacht naar het 
huis van Maria. In dat huis zitten de 
vrienden van Petrus. Ze bidden of de 
Heere Petrus wil bevrijden.
En… Petrus is al vrij.
De Heere heeft hun gebed verhoord.

Hij zegt: ‘Vertel het wonder aan de 
andere apostelen’. 
Iedereen moet weten hoe machtig 
de Heere is. Koning Herodes denkt 
dat hij doen kan wat hij wil.
Nee. God doet wat Hij wil.
De Heere wil dat wij overal over de 
Naam van Jezus gaan vertellen.
Vertellen over de éne Naam 
waardoor zondige mensen zalig 
moeten worden.
Als Petrus alles verteld heeft, gaat hij 
naar een andere plaats.

Wat een schrik
Het wordt dag. De soldaten in de 
gevangenis schrikken. Petrus is weg.
Waar is hij? Niemand weet het.
De koning weet ook niet waar 
Petrus is.

Koning Herodes is boos op de 
soldaten. Hij zegt: ‘Jullie hebben niet 
goed opgelet’.
De soldaten krijgen straf.
De koning weet niet dat de Heere 
een engel gestuurd heeft om Petrus 
te verlossen.

Eén Naam
De Heere wil dat Petrus over 
de Naam van de Heere Jezus 
gaat vertellen.
Wie in de Naam van de Heere Jezus 
gelooft met het hart, is zalig.
Wie niet in de Naam van de Heere 
Jezus gelooft is niet zalig.
Niet zalig betekent dat je bij de 
duivel hoort en niet bij de Heere 
Jezus. Dat is erg.

Vraag: Heere Jezus, mag ik Uw 
Naam leren kennen met mijn 
hart?
Dat wonder kan echt nog gebeuren.
Zo groot is de liefde van de Heere 
Jezus. De Heere, Die Petrus uit 
de gevangenis heeft verlost, doet 
nog wonderen.
Vraag nu dezelfde woorden waar 
een streep onder staat.

Klop… klop
Petrus staat voor het huis van Maria.
Hij klopt op de deur. Klop… klop.
Er komt een meisje.
Haar naam is: Rhodé.
Ze hoort kloppen en luistert 
aan de deur.
Rhodé hoort de stem van Petrus.
Ze is zo blij dat ze de deur niet 
open doet.
Ze loopt naar de vrienden en zegt: 
‘Petrus staat aan de deur’. 

De vrienden luisteren naar Rhodé.
Ze zeggen: ‘Staat Petrus 
aan de deur?
Dat kan niet. Jij praat raar.
Petrus zit in de gevangenis’. 

De vrienden zeggen: ‘Wij denken dat 
het zijn engel is, die iets over Petrus 
komt vertellen’.
Petrus blijft op de deur kloppen.
Klop… klop.

Geloof nodig
De vrienden geloven ook niet dat de 
Heere zo snel doet wat ze vragen.
Weet je wat de vrienden 
nodig hebben?
Ze hebben geloof nodig om te 
geloven dat de Heere hun gebed 
verhoord heeft.
Alles is werk van de Heere.
Het gebed is van de Heere.
De verhoring op het gebed is ook 
van de Heere.
En geloof dat de Heere doet wat de 
vrienden vragen is ook van Hem.
Alles is werk van God.

De deur open
Eindelijk doen ze de deur open.
De vrienden schrikken als ze 
Petrus zien.
Ze vragen en praten allemaal gelijk.
Petrus gebaart met zijn handen dat 
ze allemaal stil moeten zijn.
Iedereen zwijgt.
Petrus vertelt hoe hij uit de 
gevangenis verlost is.

De Heere 
heeft hun gebed

verhoord.
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In Roemenië zijn weinig 
voorzieningen voor doven en 
slechthorenden, waardoor ze in een 
sociaal isolement dreigen te raken. 
Daarom geeft ds. Csaba Korodi 
wekelijks Bijbels onderwijs aan 
ongeveer 35 dove en slechthorende 
kinderen. Zijn lessen over Bijbelse 
thema’s worden in gebarentaal 
vertaald en met veel inzet gevolgd.

Helpt u mee?
Voor € 25,- kan een gebarentolk een 
bijeenkomst vertalen!

IBAN: NL52 INGB 0000 3074 47
o.v.v. Dovenpastoraat Roemenië

Dovenpastoraat 
in roemenië
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